


Seja muito bem-vindo 
ao Sirène. Um lugar onde 
se alimenta o corpo e a 
alma com as melhores 
coisas da vida. Pra começar: clique no link 

abaixo e curta a playlist 
oficial do Sirène pra já ir 
entrando no clima! 

curta a playlist 
do Sirène 

É hora de 

conhecer 

melhor essa 

franquia que 

transborda 

boas energias 

e propicia 

os melhores 

rolês pra uma 

galera massa! 

https://open.spotify.com/playlist/6QwaC6QuabOqRZB1ufYZhd?si=GwT8u8GCSVKciS0_0tHMag


nosso
Uma sensação gostosa, 
uma energia boa? Essa 
é a energia do Sirène. 
Somos movidos por ela, 
apaixonados por ela.

A recebemos de quem vem, 
enviamos pra quem não 
pode vir, devolvemos ela em 
dobro pra todos que passam 
por aqui. Transbordamos 
harmonia e boas vibrações.
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Curtimos a liberdade, o vento, 
o sol na pele, o cheiro de mato e 
de mar. Às vezes, nos esfolamos 
no asfalto, tomamos um caldo 
na praia, uma rasteira da vida... 
Mas sempre levantamos 
com um sorriso no rosto, 
de cabeça erguida. 

Somos boêmios, aventureiros, 
inconstantes, indomáveis. 
Gostamos de curtir a vida do 
nosso jeito, que é meio louco, 
mas é bom demais! Atitude aqui 
não falta, e a parceria é forte: 
quem chega se identifica, 
se sente em casa, entra no clima 
e não quer mais sair. 

Da terra e da água vêm nossos 
ingredientes; da alma, nossa 
vontade de servir o melhor Fish 
& Chips e propiciar os melhores 
momentos. Essa combinação 
de alegria e sabor conquista 
o coração e o paladar... 
E fica ainda mais gostosa 
com uma bebida bem gelada. 

Nascemos da união e do esforço 
de quatro jovens, mas hoje somos 
de todos, pra todos. Somos 
mais que um bar: somos uma 
família. Uma galera alegre, unida, 
autêntica, que vibra na mesma 
frequência. Somos o Sirène. 
Um lugar onde se alimenta 
o corpo e a alma com as 
melhores coisas da vida.

Nascemos da 

união e do esforço 

de quatro jovens, 

mas hoje somos de 

todos, pra todos. 

Somos mais que 

um bar: somos uma 

família.



nossa
O Sirène nasceu de um jeito 
meio louco. A ideia inicial 
era que o espaço, locado por 
Afonso Neto, um dos sócios, 
se tornasse uma livraria. 

Quando sua mãe, que 
seria sua sócia no negócio, 
desistiu da ideia, veio a 
inspiração de transformar o 
espaço – que fica na Trajano 
Reis, centro da boemia 
curitibana – em um bar. 



Mas tinha que ser diferente. 
Especial. Afonso havia acabado 
de voltar de uma viagem à 
Austrália, onde conheceu o Fish 
& Chips, iguaria ainda pouco 
explorada por aqui. Apostar neste 
sabor diferenciado foi o primeiro 
acerto do Sirène. 

Afonso então uniu forças com 
dois amigos, Lucas Muller e 
Raphael Umbelino. A união 
não foi apenas financeira: eles 
literalmente colocaram “mãos à 
obra” para fazer o bar acontecer. 
Reformaram todo o imóvel, 
derrubaram paredes, pintaram, 
lixaram, restauraram... deixaram 
o ambiente do jeito estiloso 
e descolado que cativa todo 
mundo que passa por lá. 

Logo, outro amigo – Alexandre 
Nogueira – entrou na onda, 
para ajudar na administração 
do bar. Em janeiro de 2016, era 
inaugurado o primeiro Sirène, e a 
mistura de culinária diferenciada, 
cerveja gelada e o carisma dos 
jovens sócios – que também 
atendiam no balcão – fez o bar 
cair no gosto do público. 

O Sirène começou a crescer, 
e logo não coube mais só na 
Trajano: outras filiais abriram 
pela capital paranaense. O 
sucesso fez clientes tornarem-
se potenciais investidores, e 
“como faço para abrir uma filial 
do Sirène na minha cidade?” 
tornou-se a pergunta da vez. 

O início desta expansão foi 
planejado com cuidado, e logo 
um sólido modelo de franquias foi 
estruturado. Hoje o Sirène conta 
com 7 lojas em 4 estados (PR, SC, 
SP e MG). Formou-se uma grande 
família de pessoas que vibram 
na mesma frequência, curtem o 
melhor da vida e estão sempre 
atrás dos melhores rolês.



Construímos uma verdadeira 
comunidade, fazemos parte de 
uma grande família, que vibra e 
ressoa na mesma intensidade. 

Quem é da família Sirène carrega 
com orgulho a sereia estampada 
no peito, e sabe que faz parte de 
algo único e especial. 

da marca



Acreditamos que o nosso trabalho 
vai muito além de preparar peixe 
com batata. Afinal, servir o melhor 
Fish & Chips é a melhor e mais 
deliciosa desculpa para fazer 
o que mais gostamos: 

aproximar 
pessoas para 
curtir os seus 
melhores 
momentos 
juntos.

O Sirène é mais que um bar. 
É um movimento, um estilo de 
vida. Quem vem e fica, é porque 
se identifica: com nossa vibe, 
nosso lifestyle, nossa forma 
autêntica de viver. 

O Sirène vai muito além da 
gastronomia: temos roupas 
incríveis com a nossa marca, 
copos ecológicos super estilosos, 
e uma preocupação genuína 
com o planeta. 

Sirène virou sinônimo de um 
estilo de vida leve, divertido e 
sustentável, que atrai pessoas 
que compartilham os mesmos 
valores e, por isso, tornam-se 
verdadeiras fãs da marca.

a marca



Nos esforçamos para ser uma 
empresa sustentável e parceira 
do meio ambiente. Adotamos 
ações e atividades que visam 
preservar a natureza – como a 
extinção de canudos, a redução 
do uso de copos descartáveis e o 
incentivo ao uso de canecas de 
vidro e ecocopos. 

Além disso, fazemos parcerias 
e participamos de projetos que 
visam a proteção do planeta 
e a limpeza dos oceanos. 
Acreditamos que o mundo é 
nossa casa e, por isso, fazemos o 
possível para cuidar bem dele.



Planta baixa 
sugerida 

Embora façam parte de uma mesma 
franquia, cada Sirène tem seu próprio 
estilo, suas particularidades. Vamos 
deixar aqui  ideias de arquitetura e 
ambientação de algumas lojas para 
você se inspirar:



O carro-chefe do 
nosso cardápio: 
suculentas iscas de 
tilápia empanadas, 
acompanhadas 
de batatas rústicas 
crocantes.

Uma iguaria que 
trouxemos de outro país, 
mas adaptamos para o 
nosso jeito, com nosso 
tempero especial. 
Fica ainda melhor com 
nossos molhos caseiros. 

Versão vegana 
do SanduFish. 
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Pão baguete crocante, 
lombo de tilápia 
empanado no trigo, 
cebola caramelizada, 
rúcula e molho tártaro.

Chope Artesanal 
Drinks 
Soft Drinks
Chás

Peixe 100% vegano 
importado, feito 
à base de soja 
não transgênica, 
servido quentinho 
no cone. Também 
temos molhos 
veganos para 
acompanhar.

FakieFish
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SanduFish



NOSSOS

Como você já 
percebeu, o Sirène 
não é apenas 
um bar: é algo 
maior que mistura 
os rolês mais 
loucos com a 
galera mais gente 
boa e as energias 
mais positivas.

 • Produtos inovadores e pouco 
explorados nacionalmente. 
Nosso Fish & Chips é diferente, 
saboroso e único: ninguém copia 
nossos temperos secretos. 

 • Preço competitivo e justo, 
para alegria da galera. 

 • Cardápio simples, delicioso 
e otimizado – fácil de 
pegar a manha e servir, 
sem perda de tempo. 

 • Flexibilidade e liberdade 
na criação de eventos e 
promoções que sigam a 
identidade da marca. Tem 
ideias de ações legais? 
Queremos ouvi-las! 

 • Excelência no atendimento. 

 • Ambiente estiloso, animado 
e com trilha sonora massa. 

 • Grande margem 
de fidelização de clientes.

 • Marketing indireto com roupas 
e acessórios da grife Sirène que 
a galera se amarra.

Mas não é só isso. Se liga 
em alguns diferenciais 
que nos destacam 
da concorrência: 

NOSSO
MODELO
DE 

 • Atendimento direto 
no balcão, reduzindo custos 
com funcionários. 

 • Cardápio enxuto e otimizado 
para facilitar a gestão 
de estoque e minimizar 
o desperdício. 

 • Trabalhamos com 
fornecedores locais, 
girando a economia regional 
e reduzindo custos de 
mercadoria e logística. 

 • Receitas práticas, 
descomplicadas e deliciosas 
que simplificam a estrutura 
física da cozinha e a 
capacitação da equipe. 

 • Processos simples 
e organizados.

A gente curte ficar 
perto dos clientes. 
Gostamos de 
trocar uma ideia 
sincera, de olhar 
nos olhos e de 
sempre entregar 
um atendimento 
especial, 
personalizado. 
E isso facilita 
muito as coisas 
para quem é 
franqueado: 



NOSSO

 • Manual de implantação 
da unidade. 

 • Manuais de operação.

 • Suporte operacional 
para o franqueado e toda 
a sua equipe. 

 • Treinamento completo para 
o franqueado em nossa sede.

 • Suporte de gestão à distância. 

 • Atuação in loco na busca pelo 
ponto comercial ideal. 

 • Assessoria de marketing 
e comunicação. 

 • Planejamento de 
marketing anual.

 • Homologação 
dos fornecedores, 
preferencialmente locais.

Quem entra pra família 

Sirène recebe todo o suporte 

para abrir a loja com 

segurança e conhecimento.

NA IMPRENSA

Quer saber se vender peixe com 
batata dá bons resultados? Então 
confere o que a imprensa falou sobre 
a gente ao longo dos últimos anos:

Nosso sabor 

é apaixonante 

e nós podemos 

provar! 



E INDICAÇÕES
Em 2019, o Sirène foi indicado 
ao prêmio “Melhor Lugar para 
ir com Amigos”, do Prêmio 
Topview Gastronomia, que elege 
os melhores estabelecimentos 
gastronômicos de Curitiba. 
Fala sério, essa categoria tem 
tudo a ver com a gente! 

Estamos na lista Veja Comer 
& Beber 2019, que lista os 
melhores bares, restaurantes 
e estabelecimentos 
gastronômicos de Curitiba.  

O prêmio já existe há mais 
de 10 anos, e conta com 
uma equipe de jurados 
especializada, que elege os 
melhores pratos e opções 
gastronômicas de Curitiba. 

Fomos vencedores  do prêmio 
O Que Fazer Curitiba 2018, categoria 
“Melhor Lugar para Comer com 
as Mãos”. 
A premiação é organizada 
por um blog que tornou-se 
referência em lazer, entretenimento, 
cultura e gastronomia.

Fomos indicados ao Prêmio 

Bom Gourmet da Gazeta 

do Povo, na categoria Melhor 

Petisco, em 2017 e 2019.



O QUE
NOSSOS

PENSAM 

Melhor do que 
entrar para uma 
família massa, 
é saber que essa 
família é muito 
querida, e faz 
sucesso por 
onde passa!
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+6,8% Alimentação

SEGMENTOS
DE
FRANQUIAS

45,877

FATURAMENTO*
2018

48,399

FATURAMENTO*
2019

5,6%

% VAR
FATURAMENTO
2018/19

2,6%

% VAR
UNIDADES
2018/19

DE MERCADO 

DE FRANQUIAS DE CRESCIMENTO
2015-2019 representados em bilhões

Fonte: Associação Brasileira de Franchising (ABF)

Dentre as melhores franquias 
para investir estão as redes do 
ramo alimentício, sendo esse o 
segmento mais representativo. 

Segundo dados da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF),em 
2019, as franquias de alimentação 
faturaram R$ 48,399 bilhões.

Em 2021 a situação não vai 
ser diferente e  tem tudo para 
ser rentável. A tecnologia 
das franquias relacionada 
ao mercado da alimentação 

permite que os modelos do tipo 
delivery, take away e grab and go 
sejam bem sucedidos, permitindo 
operações facilitadas, custos 
reduzidos e resultados tangíveis.

Fonte: Associação Brasileira de Franchising (ABF)     (*) dados 2020 não divulgados até a data.



O pensamento vegano e 
ecologicamente correto 
está cada vez mais em 
evidência, o que intenciona 
marcas a buscarem ampliar 
seus catálogos de produtos 
e serviços apostando na 
alimentação saudável 
e sustentável.

De acordo com as últimas* 
pesquisas IBOPE, 14,3% da 
população brasileira está dentro 
da orientação vegetariano, 
vegano ou flexitariano (pessoas 
que fazem baixo consumo de 
carne) e 55% da população 
estaria disposta a ter maior 
proximidade com produtos 
sustentáveis e saudáveis.

Fonte: Pesquisa IBOPE 2018

SUSTENTÁVEIS
E SAUDÁVEIS

franquias



Ok, vamos aos números. 
Nas tabelas abaixo, você confere uma projeção inicial para abrir uma 
unidade do Sirène, e o retorno que você pode esperar do negócio:  

Taxa Franquia R$ 25.000,00

Reforma e equipamentos* R$ 129.000,00

Estoque inicial R$ 15.000,00 

Capital de giro R$ 10.000,00 

*O valor da franquia varia de acordo com a condição, tamanho
e características do imóvel selecionado. Os valores constantes na tabela
representam uma estimativa, obtida a partir de nossa experiência na gestão
das lojas próprias. Estes valores podem variar em função de diversos fatores.
Não há garantia de rentabilidade.T
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Projeção de investimento inicial 

*A partir de R$ 179.000,00

Faturamento médio anual (5 anos) R$ 912.329,05 

Ticket médio Média R$ 28,00 

Rentabilidade De 10% a 15% 

Payback Até 24 meses 

Funcionários 5 

Metragem mínima A partir de 80m² 

Royalties 4%

Marketing 2%T
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AGORA
É COM

Esse é o Sirène: 

um lugar especial, 

um rolê da hora, 

um bar, uma família. 

Vem construir essa 

história de sucesso 

com a gente!

Rua Luciano Hella, 325 

Curitiba- PR 

CEP: 80740-610 

41 9 9734-7242

franquias@sirene.com.br



sirene.com.br

http://sirene.com.br/

